
дЕржлIкслу)ItБА
ДЕРЖАВНАсЛУЖБАЗЛIкАРськихЗАСоБIВТд

контролю зА нАркотикАми у полтАвськrЙ овлдстr
вул. Горбанi"с"ка,2 , с. Розсошенцi, Полтавський р-н, Полтавська обл,, 38751

тел. /факс (05з2) Ъq_о+_оg, e_mail: dls.pl@dls.gov.ua код едрпоу з6902962

На Ns вiдJt

щержавна служба з лiкарсъких засобiв та контролю за наркотиками у

Полтавсъкiй обла.ri i"uдuлi - Служба) нагадуе, що вiдповiдно до абзацу 2

пункту б Поряdку прudбання, перевезення, зберizання, вidпусл<у,

вuкорuсmчння mа знulцення наркоmччнuх засобiв, псчхоmропнuх речовuн i
прекурсорlв у заюлаdах охоронu зdоров'я, заmверdнсеноzо посmановою

Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bid 13 mравня 2013 р, ЛЬ 333 (далi - Порядок) у

разi коли пiд час приййання препаратiв наркотичних засобiв, психотроrrних

речовин i прекурсорiв у закладi о"оро"" здоров'я встановлюютъся факти,

зокрема нестачi таких препаратiв, 11орушення Тх цiлiсностi упаковки,

невiдповiдностi кiлъкостi мiсць, зазначених у супровiдному документi,

утворена керiвниКом заклаДу охорони здоров'я комiсiя оформляс вiдповiдний

акт у трьох примiрникац "ni засвiдчуються пiдписами Ti членiв, що

скрiплюютъся печаткою закладу охорони здоров'я,

Один примiрник акта заJIишаеться у вiдповiдальноi особи, другий

надсиластъся 1IостачаJIънику (продавцю) разом з прибутковим документом,

' - .тъся в бчхгалтеl ' -----)они здоров'я,третiй - гrерёдаетъся в бухгалтерiю закладу oxol

Акт складастъся за формою, що додасться,

Щодаток на 1 арк.

фfl'
Н. Андрi€нко

Керiвникам лiкувально -
профiлактичних закладiв
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Додаток

Акт
приймаНня наркОтичниХ засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у

закладах охорони здоров'я
Комiсiя

(наiш,rенуъанIul закJIаду охорони здоров'я)

утворена наказом вiд
у склад1J\b

(посада, прiзвище та iнiцiали кожного члена KoMicir)

провела приймання

як1 отри.А[ан1

(нaзвaнapкoТиtIниxзaсoбiв,ПсиxoTpoПнихpeчoBин.'"пpе*yp@

р.вlд

(наiп,rенування постачальника)

згlдно з рахунком Jф --..-.-_.- вiд _
Пiд час проведення перевiрки кiлькостi (ваги)

року

(назва наркотиtIних засобiв,

психотропних речовин чи пpeкypcopiB (лiкарських засобiв)

встановлено TaKi результати:

Порядковий
,'r;НОМеР ':

Назва Одиниця
вимiру

Кiлькiсть, що
зазначена в

p€lxyнKy

Кiлькiсть, пlо

фактично
отримана

Рiзниця
бiльше менше

Висновок KoMi.cii:

голова koMicii

Члени KoMiciT
--lЙ"r.) -

(пiдпис)

(rtд""Ф

("и""ф -

(iнiцiа,ти та прiзвище)

(iнiцiа-ши та прiзвище)

(iнiчiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвице)


